
Een Zevenschaaktoernooi

De vijfkamp, zevenkamp en tienkamp kennen we niet alleen uit de atletiek. Ook in sporten zoals 
turnen, schaatsen en baanwielrennen worden verschillende onderdelen samengevoegd tot één 
wedstrijd. 7 spelvormen op basis van de klassieke regels in een toernooi van 7 ronden: een heptatlon 
voor schakers.

Zevenschaaktoernooi
7 vormen van schaken in 7 ronden Zwitsers of (dubbele) round-robin
Ronde

1. Klassieke opstelling – 2 x rapid (de totaalscore wordt geteld als 1 x winst/verlies of remise)
2. Fischer Chess
3. Chess Impro
4. Chess Impro – All In
5. Chess-9
6. Chess Novem – All In
7. Chess Novem

Ronde 1 KLASSIEKE OPSTELLING – 2 x rapid

● De spelers beginnen allebei met de klassieke opstelling. 

● Ze spelen 2 partijen: 1 x met wit en 1 x met zwart. De totaalscore wordt geteld als 1 x winst/verlies of 

remise. 

● De maximale speeltijd van beide partijen samen is ongeveer zo lang als die van 1 partij in de andere 

ronden. 



Ronde 2 FISCHER CHESS

Fischer Chess is Fischer Random Chess zonder loting. Niet het lot bepaalt hoe de stukken worden 
opgesteld, de spelers doen dat. 

Spelregels

● De pionnen staan al op dezelfde rijen als in het klassieke schaak.

● In 4 beurten zetten de spelers hun stukken op de gebruikelijke rijen. 2 beperkingen: de torens aan 

weerskanten van de koning en de lopers op een wit en een zwart veld. 

● In de eerste beurt stelt zwart zijn (haar) eerste stuk op. Bijvoorbeeld Lc8.

● Wit reageert met 2 stukken: het eerste wordt recht tegenover hetzelfde zwarte stuk geplaatst 

(gespiegeld) en het tweede naar keuze. Bijvoorbeeld Lc1 en De1.

● In de tweede en derde beurt doen beide spelers dit. In de tweede beurt bijvoorbeeld De8, Th8 en Th1, 

Kd1. En in de derde beurt bijvoorbeeld Kd8, Lf8 en Lf1, Pg1.

● In de vierde beurt stelt de zwartspeler zijn (haar) laatste 3 stukken op. Het eerste uiteraard gespiegeld.

Bijvoorbeeld Pg8, Tb8, Pa8. 

● Daarna zet wit de laatste 2 stukken gespiegeld op het bord. In het voorbeeld Tb1 en Pa1.

● Vervolgens opent wit de partij met de eerste zet. Bijvoorbeeld e4.

● Soms is al eerder duidelijk waar de rest van het materiaal komt te staan, maar om verwarring te  

vermijden is het verstandig om vast te houden aan 4 beurten.

Beurt en zet
Omwille van een duidelijk onderscheid tussen een beurt en een zet staan de opstellingen achter 
Romeinse cijfers.

Voorbeeld
Opstellingen
Zwart Wit
i. Lc8  Lc1,De1
ii De8,Th8   Th1,Kd1
iii. Kd8,Lf8  Lf1,Pg1
iv. Pg8,Tb8,Pa8 Tb1,Pa1

Opening van de partij
Wit Zwart
1. e4 c5

Termen
De stelling met alleen de pionnen op het bord is de basisstelling. De stelling met alle stukken is de 
openingsstelling. Deze wordt gevormd door de opstellingen van beide spelers.

Compensatie voor zwart
Zwart bepaalt 4 keer waar de stukken komen. Wit 3 keer. Zo krijgt zwart compensatie voor de regel dat 
wit uiteindelijk de partij opent met de eerste zet.

Een brug naar het klassieke schaak
In Fischer Chess wordt een brug geslagen naar het klassieke schaak: als beide spelers het willen, komt 
er een klassieke openingsstelling op het bord.



Ronde 3 CHESS IMPRO

 

Spelregels

● De torens en pionnen staan op dezelfde velden als in het klassieke schaak. Dat is de basisstelling.

● In 5 beurten plaatsen de spelers de andere stukken op het bord: telkens een willekeurig stuk op een 

veld van de achterste rij, en in de vijfde beurt de laatste 2 stukken tegelijk. Soms is na 3 beurten al 

duidelijk waar de rest van het materiaal komt te staan, maar om verwarring te vermijden is het verstandig

om vast te houden aan 5 beurten.

● De lopers komen op een wit en een zwart veld. De koning op een veld in het midden. Aan welke kant 

kort of lang gerokeerd wordt, hangt dus af van waar de koning staat.

Voorbeeld
i. Pg1 Lc8
ii. Lf1 Pf8 
iii. Lc1  Lb8 
iv. Db1 Pg8 
v. Pd1,Ke1 Kd8,De8

Beurt en zet
● Omwille van een duidelijk onderscheid tussen een beurt en een zet, komen de opstellingen achter 
Romeinse cijfers te staan. Zie het voorbeeld.
● De eerste zet wordt pas gespeeld, wanneer de opstellingen klaar zijn.

648 openingsstellingen
Beide spelers kunnen de stukken op 36 manieren neerzetten. Dat zijn 36 x 36 = 1296 stellingen om het 
spel te openen. Maar dat getal wordt gehalveerd, omdat de mogelijkheden op de linker- en rechterhelft 
van het bord elkaars spiegelbeeld vormen. Het aantal openingsstellingen is dus 1296 ÷ 2 = 648.

Chess Impro in 2 zinnen
De torens en pionnen staan er al. In 5 beurten stellen de spelers de andere stukken op: de koning in het 
midden en de lopers op een wit en een zwart veld.



Ronde 4 CHESS IMPRO – ALL IN

Spelregels

● De torens en pionnen staan op dezelfde velden als in het klassieke schaak. Dat is de basisstelling.

● In de eerste beurt zet de zwartspeler de koning op een veld in het midden van de laatste rij. Aan welke

kant kort of lang gerokeerd wordt, hangt dus af van waar de koning staat.

● Dan zet de witspeler de koning in het midden van de eerste rij en de overige stukken op de andere 

velden, de lopers op wit en zwart. 

● In de tweede beurt zet zwart de andere stukken op de laatste rij, de lopers op wit en zwart. 

● Daarna opent wit de partij met de eerste zet. 

Voorbeeld 

648 openingsstellingen
Beide spelers kunnen de stukken op 36 manieren neerzetten. Dat zijn 36 x 36 = 1296 stellingen om het 
spel te openen. Maar dat getal wordt gehalveerd, omdat de mogelijkheden op de linker- en rechterhelft 
van het bord elkaars spiegelbeeld vormen. Het aantal openingsstellingen is dus 1296 ÷ 2 = 648.



Ronde 5 CHESS-9

Chess-9 wordt gespeeld op een schaakbord met 9 kolommen. Neem bijvoorbeeld een dambord en plak 
de eerste kolom en de eerste en tiende rij af. De spelers hebben een paard en een pion extra. De 
opstellingen zijn hetzelfde als in het klassieke schaak, zij het met een toren op het nieuwe hoekveld en 
het extra paard op het h-veld. Lang rokeren op beide vleugels.

Geen mat en pat
Een speler wint, wanneer hij of zij de koning slaat of de tegenstander geen enkele zet meer kan doen.

Ronde 6 CHESS NOVEM – ALL IN

Chess Novem – All In wordt gespeeld op een schaakbord met 9 kolommen. (Novem is het Latijnse 
woord voor negen.) Neem bijvoorbeeld een dambord en plak de eerste kolom en de eerste en tiende rij 
af. De spelers hebben een paard en een pion extra.

Spelregels
● De koningen en pionnen staan er al. Dat is de basisstelling. 
● Zwart begint en zet beide torens op het bord: de ene op een hoekveld en de andere op het veld naast 
het andere hoekveld. 
● Daarna doet wit dat ook. Het is niet verplicht om de witte torens recht tegenover die van zwart te 
plaatsen. Kort of lang rokeren hangt dus af van waar de toren staat: in de hoek of niet. Zie voorbeeld.
● In de tweede beurt plaatsen de spelers de andere stukken op de eerste en de laatste rij, de lopers op 
wit en zwart. 
● Vervolgens opent wit de partij met de eerste zet.

Voorbeeld

2592 openingsstellingen
Een openingsstelling bestaat uit de opstellingen van wit en zwart. Het voorbeeld laat zien dat elke speler
2 rokade-combinaties kan maken. Daar horen 2 x 36 = 72 opstellingen bij. Het aantal openingsstellingen 
is dan 72 x 72. Maar dat getal wordt gehalveerd, omdat de mogelijkheden aan weerskanten van de 
koning elkaars spiegelbeeld vormen. Het aantal openingsstellingen is dus 5184 ÷ 2 = 2592.

Geen mat en pat
Een speler wint, wanneer hij of zij de koning slaat of de tegenstander geen enkele zet meer kan doen.



Ronde 7 CHESS NOVEM

Chess Novem wordt gespeeld op een schaakbord met 9 kolommen. (Novem is het Latijnse woord voor 
negen.) Neem bijvoorbeeld een dambord en plak de eerste kolom en de eerste en tiende rij af. De 
spelers hebben een paard en een pion extra.

Spelregels
● De koningen en pionnen staan er al. Dat is de basisstelling. 
● In 6 beurten stellen de spelers de overige stukken op. Wit begint en zet beide torens op het bord: de 
ene op een hoekveld en de andere op het veld naast het andere hoekveld. 
● Daarna doet zwart dat ook. Het is niet verplicht de torens recht tegenover die van wit te plaatsen. Kort 
of lang rokeren hangt dus af van waar de toren staat: in de hoek of niet. Zie voorbeeld 1.
● Dan de andere stukken: telkens een willekeurig stuk op een veld van de achterste rij, en in de zesde 
beurt de laatste 2 stukken tegelijk. Soms is na 4 beurten al duidelijk waar de rest van het materiaal komt 
te staan, maar om verwarring te vermijden is het verstandig om vast te houden aan 6 beurten. De beide 
lopers komen op velden van verschillende kleur. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1

Beurt en zet
● Om onderscheid te maken tussen een beurt en een zet staan de opstellingen achter Romeinse cijfers. 
Zie voorbeeld 2. 
● De eerste zet wordt pas gespeeld, wanneer de opstellingen klaar zijn. 

Voorbeeld 2

i. Tb1,Ti1 Ta8,Th8
ii. Pd1 Li8
iii. Ph1 Pc8
iv. Lf1 Pg8
v. Pc1 Df8
vi. Da1,Lg1 Pb8,Ld8

2592 openingsstellingen
Een openingsstelling bestaat uit de opstellingen van wit en zwart. Het voorbeeld laat zien dat elke speler
2 rokade-combinaties kan maken. Daar horen 2 x 36 = 72 opstellingen bij. Het aantal openingsstellingen 
is dan 72 x 72. Maar dat getal wordt gehalveerd, omdat de mogelijkheden aan weerskanten van de 
koning elkaars spiegelbeeld vormen. Het aantal openingsstellingen is dus 5184 ÷ 2 = 2592.

Geen mat en pat
Een speler wint, wanneer hij of zij de koning slaat of de tegenstander geen enkele zet meer kan doen.
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